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In dit nummer o.a.:
•	Martinigemeente beroept predikantenechtpaar
•	interkerkelijke inzameling voor de Voedselbank
•	samen bidden voor Leidschendam en Voorburg
•	jubileumconcert Sander van Marion
•	webmaster gezocht voor website PGV

Kerkelijk Bureau
Bruijnings Ingenhoeslaan 2
2273 KR VOORBURG
Tel. 386.35.02
E-mail: kerkelijkbureau@
protestantsegemeentevoorburg.nl
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Telefonisch bereikbaar/geopend:
Maandag t/m donderdag
van 10.00 tot 12.00 uur.
Enkele bank- en gironummers:
Bijdrage Kerkbalans en/of Giften:
NL42 FVLB 0699641152 Protestantse
Gemeente Voorburg
Bestelling collectebonnen:
(€ 16,-- per kaart)
NL07 RABO 0365900516 Protestantse
Gemeente Voorburg
Wilt u bij uw bestelling tevens
de portokosten voldoen?
De portokosten bedragen € 0,74
voor 1 t/m 4 collectekaarten en voor
5 t/m 12 collectekaarten € 1,46.
Ook is het mogelijk de collectekaarten
af te halen bij het Kerkelijk Bureau
Diaconie:
NL27 INGB 0000261919 Protestantse
Gemeente Voorburg
ZWO Werelddiaconaat:
NL67 INGB 0009350778 Werkgroep
ZWO Prot. Gem. Voorburg
Zending:
NL96 INGB 0000001881 Zending Prot.
Gem. Voorburg

Kerkdiensten Rooster
Zondag 16 oktober 

Zondag 6 november 

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. L.J. de Leeuw,
Den Haag
19.00 uur kand. E. Groot Karsijn,
Leiden

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van de Meent
19.00 uur ds. J. Henzen, Wateringen

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst
Kerkdienst voor doven, gebouw:
Koningkerk
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Zondag 23 oktober 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J. van de Meent
19.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur ds. K. Bezemer

Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J.J. Blom, Almere
19.00 uur prop. M.C.L. Oldhoff,
Rotterdam

Redactie:
A.C. Bronsveld-Voerman
H. Nauta
P. Vink

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. B.M.H. van Drongelen,
Amstelveen

E-mail:
kwbronsveld@kpnmail.nl
kwnauta2@outlook.com
kerkwijzer@
protestantsegemeentevoorburg.nl

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst

wordt bezorgd bij alle
leden van de Protestantse Gemeente
Voorburg. Eenmaal per jaar krijgt
u een verzoek om € 19,50 leesgeld
te voldoen op rekening NL84 FVLB
0699741858 Administratie Voorburgs
Kerkblad.
Aan hen die buiten Voorburg wonen,
wordt per jaar € 24,- aan portokosten
in rekening gebracht.

Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur H. Pleij, Hoeksteenlezing

Zondag 13 november 
Oude Kerk, Herenstraat
10.00 uur ds. J.C. van Dongen,
Den Haag
19.00 uur B. van ’t Veer-Zwaan
Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. J.T. van der Wolf
Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen
10.30 uur geen dienst
De Mantel
11.15 uur ds. K.H. Wigboldus

Zondag 30 oktober 

Administratie en bezorging:
Zie bovenstaande gegevens bij het
Kerkelijk Bureau.

Verzoek uw kopij in Word te e-mailen
naar de 3 bovenstaande e-mailadressen.
Kopij voor het nummer van vrijdag
18 november moet uiterlijk donderdag
10 november vóór 17.00 uur worden
ge-e-maild naar de redactieadressen.

Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan
10.00 uur ds. E. van der Wolf-Kox

Avonddiensten in de Oude Kerk
Tijdens de vesper van 23 oktober zal de Martini Cantorij voor het eerst onder leiding van Alexander Prins medewerking verlenen aan de vesper. Voorganger die avond is ds. Els van der Wolf.
Op 30 oktober zal onze voorganger proponent Martine Oldhoff zijn. Zij
besteedt aandacht aan vraag 11 uit de Catechismus: Waar redt hij ons dan
van?! In deze vraag staat in de taal van vroeger dat Jezus onze Zaligmaker
is, onze Redder. Is de inhoud van deze oude taal ook van vroeger? Waar
redt God ons door Jezus Christus eigenlijk van?
Op 13 november gaat ons gemeentelid Barbara van ’t Veer-Zwaan bij ons
voor. Thema die avond is: Ik zal er zijn (Exodus 3: 14).
Hartelijk welkom, ook tijdens de andere vespers!

Wijkgemeente 

Martini
Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel.
3863220.
Interim-predikant: ds. J. van de Meent, tel: 06
20498002, e-mail: contact@jaapvandemeent.nl.
Bijstand in het pastoraat: ds. T. Koelewijn, e-mail:
t.koelewijn@gmx.de.
Consulent: ds. J.T. van der Wolf, tel 2128279, e-mail:
jtvanderwolf@gmail.com.
Voor verzoeken tot (dringende) contacten met een
van deze predikanten kunt u contact opnemen
met Judy van Engeldorp Gastelaars (tel. 3897685,
judy.van.e.g@gmail.com) of Cor Hoek (tel. 4151115,
chhoek@ziggo.nl).
Scriba’s: mw. J.P.W. Jousma-Rutjes, Rodelaan 40, 2272
BB Voorburg, tel.3873442, e-mail: scriba@oudekerk
voorburg.nl en mw. N.L.I. van Varik-van den Berg, Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, tel. 3871655.
Rek.nr. Wijkkas NL98 INGB 0000 6837 55 t.n.v. Wijkkas Martinigemeente.
Rek. nr. Wijkdiaconie NL49 INGB 0000 5470 91 t.n.v.
Wijkdiaconie Martinigemeente.
Website: www.oudekerkvoorburg.nl.
Kopij voor dit wijkbericht naar: mw. J. van Engeldorp
Gastelaars (ouderling), tel. 3897685, e-mail:
judy.van.e.g@gmail.com.

Bij de kerkdiensten
Zondag 16 oktober

Collectetoelichtingen
Op 16 oktober is de eerste collecte bestemd voor het Werelddiaconaat. Al
jaren ondersteunen we financieel als Protestantse Gemeente Voorburg een
drietal projecten.
Kampala, Oeganda: Ondersteuning van een burenhulpverleningsproject in
stadsdeel Masanafu en een dagcentrum voor kinderen met een beperking.
JW-Support: Het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen en
vrouwen in ontwikkelingslanden, met name Bangladesh.
Stichting docenten voor Afrika: Doel van de stichting is het bieden van alle
vormen van hulp (financiële, materiële en immateriële hulp) ten behoeve
van goed en inspirerend onderwijs aan kansarme kinderen in met name
Kaapstad (townships).
Medio oktober verschijnt ook de 62e Voorburgse Samen-delen-krant. Hierin
meer nieuws over de hiervoor genoemde projecten en ook andere projecten.
Het lezen van de krant wordt sterk aanbevolen. Met uw financiële bijdrage
in de collecte en/of via de bij de krant gevoegde acceptgiro kunnen wij de
projecten blijvend financieel ondersteunen. Doet U ook weer mee??!!
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
Op 23 oktober is de eerste collecte bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt en verspreidt de Bijbel in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en verspreiding van
de Bijbel wereldwijd. Het motto van de NBG is zorgen dat de Bijbel zoveel
mogelijk mensen bereikt en aanspreekt.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

5e zondag van de herfst
Kleur: groen
Ds. L.J. de Leeuw uit Scheveningen,
inmiddels wel bekend bij onze gemeente, zal onze voorganger zijn. Op
het leesrooster staan: Genesis 32: 2231 en Lucas 18: 1-8.

Op 30 oktober is de eerste collecte bestemd voor het Sociale Fonds Leidschendam-Voorburg. De diaconie draagt hier jaarlijks aan bij. Dit fonds
verleent financiële hulp aan mensen die door bijzondere oorzaken in een
financiële probleemsituatie zijn geraakt, waarin wettelijke of voorliggende
voorzieningen geen uitkomst bieden.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

Zondag 23 oktober

Op 6 november is de eerste collecte bestemd voor het zendingswerk van
Kerk in Actie. Inge Landman werkt namens Kerk in Actie als uitgezonden
medewerker in Colombia, dat al zestig jaar geteisterd wordt door geweld.
Inge is betrokken bij het oecumenische project ‘Geloven in verzoening’, dat
processen van vrede en verzoening op gang wil brengen. Inge: “Mensen
hebben veel meegemaakt, er is een groot onderling wantrouwen. Het is
voor mensen enorm belangrijk dat hun verhaal gehoord wordt. We bezoeken gemeenschappen om te luisteren en om mensen weer met elkaar in
gesprek te brengen. Ook lezen we samen de Bijbel en bespreken we welke
boodschap een tekst kan hebben als je dagelijks leeft met angst en onrecht.” Dit jaar zullen drie gemeenschappen intensief in dit proces worden
begeleid. Inge deelt de verhalen die ze hoort vervolgens met betrokken
kerken in Nederland.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.

6e zondag van de herfst
Kleur: groen
Ds. J. van de Meent is de voorganger.
Op het leesrooster staan: Jeremia 14:
7-10, 19-22 en Lucas 18: 9-14(17).
In de avonddienst zal onze Marianne
Cantorij zingen, voor het eerst onder
leiding van de nieuwe (interim)dirigent Alexander Prins.

Zondag 30 oktober

7e zondag van de herfst
Kleur: groen
Ds. J.J. Blom gaat voor in deze dienst.
Hij is werkzaam op het hoofdkwartier
van het Leger des Heils in Almere en
ook geen onbekende meer voor ons.
De Bijbellezing wordt Matteüs 4: 1-17
(de verzoeking in de woestijn).

Zondag 6 november

8e zondag van de herfst
Kleur: groen
Ds. J. van de Meent gaat voor in deze
dienst. Op het rooster staan: Jesaja
1: 18-26 en Lucas 19: 41-48. In deze
dienst hopen we nieuwe ambtsdragers te bevestigen en zullen we af-

Op 13 november is de eerste collecte bestemd voor Stichting Buren. In deze
tijden houden de protestantse kerken gezamenlijk met andere kerken in
Leidschendam-Voorburg een inzamelingsactie voor de Stichting Buren.
Deze stichting helpt de stille armoede te bestrijden middels het verstrekken
van voedselpakketten. De Diaconie verwijst u graag door naar de speciale
actiefolder en andere publicaties voor de plaatsen en tijden van de inzamelingsactie.
De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden.
De bovengenoemde collectes worden van harte aanbevolen.
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scheid nemen van onze pastoraalouderling Henk Grootjans, vanwege
verhuizing naar Brabant. Voor de kinderen is er Godly Play met het verhaal
van Sint Maarten.

Zondag 13 november

9e zondag van de herfst
Kleur: groen
Ds. J.C. van Dongen, emeritus uit de
Duinzichtkerk in Den Haag is de voorganger. Op het leesrooster staan:
Exodus 3: 1-15 en Lucas 20: 27-38. De
diaconale collecte is voor de Stichting
Buren en de diaconie vraagt u om
vandaag ook boodschappen mee te
nemen om de voedselpakketten extra
feestelijk te kunnen maken.

Godly Play

4

Het team van Godly Play gaat ook
dit seizoen door met deze bijzondere manier van Bijbelverhalen vertellen aan de kinderen. Eenmaal per
maand, zowel in de Koningkerk als in
onze kerk. De afgelopen vertellingen
over de Ark en Exodus waren goed
bezocht: zo’n 12 kinderen kwamen
luisteren. Het zitten op de kussens
op een vertrouwd plekje op het podium in De Voorhof geeft ruimte om
samen het verhaal binnen te gaan. De
volgende keer (6 november) gaat het
over Sint Maarten, waar onze kerk
naar genoemd is. Je mag een vriendje
of vriendinnetje meenemen. Meer
weten: bel Irma Nieuwenhuis, tel. 0628525218.

Manteldienst

Op zondag 13 november gaat ds. K.H.
Wigboldus uit Den Haag voor in de
dienst in de Maartenzaal van de Mantel.

Wij gedenken

Op donderdag 15 september is in de
gezegende leeftijd van 92 jaar overleden Martinus Hus, sinds 2000 weduwnaar van Elisabeth Hus-Holling.
De familie Hus vestigde zich in 1964
in Voorburg en woonde op de Prinses
Margrietlaan. De Opstandingskerk
werd hun geestelijk tehuis. Hier was
Martin Hus ook als ouderling-kerkvoogd zeer betrokken bij het kerkelijk leven. Men kende hem als gezellig, muzikaal en bescheiden. De laatste twee jaar van zijn leven woonde
hij in verzorgingshuis Het Anker. Ook
hier hield hij zich op de hoogte van
het wel en wee in kerk en maatschappij.
Op woensdag 21 september namen
we in de Oude Kerk afscheid met
een dankdienst van Woord en gebed. We zongen de hem zo geliefde
liederen van licht en vertrouwen en

overdachten de huwelijkstekst: Ken
Hem in al uw wegen, dan zal hij uw
paden recht maken (Spreuken 3: 6).
De dienst werd voortgezet in familiekring in crematorium Nieuw Eykenduynen.
Moge God zijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen troost en kracht
schenken.
ds. T. Koelewijn
Op zondag 25 september is overleden
in de leeftijd van 90 jaar Mies DuwaerStarrevelt, weduwe van Henricus
Franciscus Duwaer. Het gezin Duwaer
woonde aan de Prins Bernhardlaan in
Voorburg, boven de speelgoedwinkel van Duwaer. De afgelopen jaren
woonde ze in Rustoord. Mies Duwaer
was een lieve, vrolijke vrouw, die een
gezelschap makkelijk aan het lachen
kon krijgen. Ze hield van haar huisdieren, van de natuur, van wandelen en
anderen de helpende hand bieden.
Jarenlang deed ze vrijwilligerswerk
in Rustoord. Ze maakte deel uit van
het koor van de Vaste Burchtkerk en
het Voorburgs Operakoor. Na sluiting van de Vaste Burchtkerk kerkte
ze in de Oude Kerk. De jaren in Rustoord waren moeilijk voor haar. Door
depressies en Alzheimer raakte ze
steeds meer de grip kwijt op haar leven. Ondanks de goede zorg en liefdevolle aandacht voelde ze zich vaak
in de steek gelaten en verlaten. De
uitvaartplechtigheid heeft plaatsgevonden op vrijdag 30 september in
de aula van de Oosterbegraafplaats.
Daar hebben we Psalm 23 gelezen
en overdacht. Boven het overlijdensbericht stond ‘Veilig in Jezus’ armen’.
Moge haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen daarin troost
vinden.
ds. Jaap van de Meent

Lunchbijeenkomsten voor
ouders met (jonge) kinderen

In het komend seizoen gaan we
door met de lunchbijeenkomsten, op
zondag na afloop van de dienst. De
lunchbijeenkomsten vinden plaats in
De Voorhof op de volgende data: 6
november, 15 januari, 12 maart, 14
mei en 25 juni. De bijeenkomsten beogen onderlinge ontmoeting, uitwisseling van ervaringen en gesprek over
(geloofs)opvoeding. We beginnen
rond 12.00 uur en sluiten af om 13.30
uur. Voor de kinderen is er een eigen
programma en voor de kleinsten is er
oppas.

Bijbels Leerhuis

Het Bijbels Leerhuis vindt plaats op
dinsdagavond van 19.30 tot 21.00 uur
en op woensdagochtend van 10.00

tot 11.30 uur, beide om de veertien
dagen in De Voorhof. De volgende
bijeenkomsten zijn op dinsdag 18 en
woensdag 19 oktober en op 1 en 2
november. Onderwerp van gesprek is
de confrontatie tussen de profeet Elia
en koning Achab, zoals die beschreven staat in 1 Koningen 16: 29 – 19:
21.
In deze confrontatie gaat het niet alleen om de vraag wie er God is in Israël: JHWH of Baäl, maar vooral ook om
de profetische kritiek op een mengvorm tussen beiden, waarin JHWH,
de God van Israël, als een Baäl wordt
vereerd. Het gesprek hierover wordt
ingeleid en geleid door ds. Ab Venemans. Nieuwe deelnemers zijn van
harte welkom!

Verkiezing ambtsdrager

De kerkenraad is blij en dankbaar dat
mw. J.C.M. Sark is verkozen tot diaken. De voorgenomen bevestiging
vindt plaats op 6 november in de morgendienst in de Oude Kerk. Eventuele bezwaren tegen bovengenoemde
kandidate kunnen schriftelijk en ondertekend door de stemgerechtigde
leden van de wijkgemeente binnen
één week na de bekendmaking bij
één van beide wijkscriba’s worden ingediend.

Beroepingswerk

In de vorige editie van de KerkWijzer
konden we al vertellen dat de beroepingscommissie vorderingen maakte.
Wij adviseerden u dan ook de berichtgeving op de website of de mededelingen tijdens de eredienst goed in
de gaten te houden. Wanneer u dat
gedaan heeft weet u inmiddels dat de
kerkenraad in haar vergadering op 28
september, na de gemeente gekend
en gehoord te hebben op de gemeenteavond van 21 september, het voorgenomen besluit een beroep uit te
brengen op het predikantenechtpaar
ds. W.F. Schormans en ds. H.M. Marchand heeft omgezet in een definitief
besluit.
Omdat er binnen de door de kerkorde
gestelde termijn voor bezwaar geen
reacties zijn binnengekomen over de
gevolgde procedure, heeft een delegatie van de kerkenraad en een lid
van de beroepingscommissie op 11
oktober de beroepingsbrief persoonlijk aan het predikantenechtpaar in
Workum overhandigd. Het predikantenechtpaar heeft na 11 oktober formeel 3 weken de tijd om het beroep
in overweging te nemen (dat is tot en
met 31 oktober).
Meer over de beroepen predikanten
leest u in de volgende KerkWijzer,
wanneer zij hopelijk positief op het

M E D I TAT I E

Leid ons niet in verzoeking,
maar red ons uit de greep
van het kwaad
(Matt. 6: 13)
Dat bidden geen eenvoudige zaak is, weten we. Niet
alleen uit eigen ervaring, we lezen het ook in de Bijbel. Jezus’ leerlingen vonden het moeilijk (‘Heer, leer
ons te bidden’) en zelfs Paulus schrijft in Romeinen 8: 26 ‘We weten niet
wat we naar behoren zullen bidden’. Dat de leerlingen Jezus vragen hen
te leren bidden, is logisch. Want wie kan het beter weten dan Hij? Dankzij deze vraag hebben wij een prachtig gebed in handen gekregen waarmee alles gezegd is en wordt, zonder enige overbodigheid of ‘omhaal van
woorden’. Maar hoe bekend en vertrouwd het Onze Vader ons ook moge
zijn, toch kunnen we er onze eigen ongemakkelijke vragen bij hebben.
Zoals bij de laatste bede: wat is die verzoeking en is het echt God die ons
daarin brengt?
Door de tijden heen zijn pogingen gedaan het enigszins af te zwakken
of wat te veranderen. En dat dit nooit een bevredigende oplossing heeft
geboden, komt waarschijnlijk doordat we wel aanvoelen dat dit nooit de
bedoeling kan zijn geweest. Dat het niet klopt. Woorden of zinnen die
we niet begrijpen, kunnen we ook beter laten staan dan dat we er iets bij
of over verzinnen alleen omdat het ons dan wel of beter uitkomt. Maar
betekent dit dat we dan maar moeten blijven bidden zonder te weten of
begrijpen wát we tot God zeggen? Nee, natuurlijk. Laten we gewoon maar
eens kijken wat ‘verzoeking’ (hier) wil zeggen, zo moeilijk is het namelijk
niet.
Zonder echt uit te weiden over de taaltechnische kanten kan van het woord
verzoeking gezegd worden dat het vóór alles te maken heeft met het feit
dat wij, mensen, niet altijd precies weten wat goed en wat kwaad is. Wat
waarheid is en wat leugen, wat van God is en wat niet. Het zou makkelijker
zijn als je het gezicht van het kwaad altijd meteen kan herkennen. Maar
helaas heeft het kwaad maar al te vaak een vroom of een wijs gezicht. En
wij trappen daar met beide benen in waarmee we gelijk weten waar het
woord beduvelen vandaan komt…
Het duidelijkste voorbeeld van wat verzoeking is, vinden we bij het verhaal
van de verzoeking in de woestijn: Jezus’ grootste gevecht ging niet tegen
duidelijk verkeerde dingen maar juist tegen datgene wat zo aannemelijk
én godsdienstig lijkt. Tegen de verzoeker die met Bijbelteksten in de hand
de makkelijkst begaanbare weg wijst.
Als wij bidden en God vragen ons niet in verzoeking te leiden, vragen we
Hem ons te helpen – zoals Hij Jezus hielp – goed en kwaad te onderscheiden, ons daarin niet in de steek te laten en in de gaten te houden. Ons zó
te leiden dat we niet de mist ingaan en afdwalen. Ons waakzaam te maken
opdat we de valse schijn, de aantrekkingskracht en dwingende invloed van
kwade bedoelingen en machten herkennen en weerstaan. Ook die in onszelf. Verlos ons daarvan, God. Ontferm U over ons.
ds. Joke Boot-de Boer

beroep hebben gereageerd. Wij vragen u het echtpaar Schormans-Marchand in uw gebed te gedenken.

Samen eten in De Voorhof

Elke 2e en 4e dinsdag van de maand
kunt u komen eten in De Voorhof.
Een gezellige maaltijd met mensen
van binnen en buiten de kerk, waarbij het elkaar ontmoeten centraal
staat. De komende data zijn 25 oktober, 8 en 22 november en 13 december. Nieuwe gasten worden van harte
uitgenodigd. U krijgt voor € 7,50 een
driegangenmenu, inloop 17.15 uur, de
maaltijd begint om 17.45 uur. U kunt
zich aanmelden bij Lenne Versteeg,
tel. 3998393, e-mail lenneversteeg@
ziggo.nl en Janny van der Heide, tel.
3861534, e-mail jannyvanderheide@
versatel.nl. Voor inlichtingen Gerda
van der Hoeven, tel. 3872066, e-mail
gerdavdhoeven@hotmail.com.

En samen koffie drinken

De maandelijkse koffieochtend is op
maandag 7 november van 10.00 tot
12.00 uur. Wipt u ook even binnen?
Er is altijd wat lekkers bij. Edith van
Kalsbeek, Nel Doornebal en Janny van
der Heide zijn de gastvrouwen.

Giften

Voor de diaconie zijn de volgende
giften ontvangen: via ds. Koelewijn
€ 100,- (H) en via ds. Van de Meent
€ 15,- (B) en € 20,- voor bloemen (vM).

Ten slotte

Het blauwe doosje: elke zondagmorgen staat op de tafel in de hal naast
het voorbedeboek een blauw plastic
doosje. In het doosje zitten briefjes
met namen van gemeenteleden die
ziek zijn of door omstandigheden
niet meer in de kerk kunnen komen.
Neem een keer een briefje mee en
stuur hen eens een kaartje. Zo laten
we weten dat we hen niet vergeten.
Judy van Engeldorp Gastelaars,
ouderling

Actie schoenendoos

Ook dit jaar willen wij als Martinigemeente weer meedoen met de schoenendoosactie van Actie4Kids. De bestemmingslanden van deze actie zijn:
Sierra Leone, Togo, Pakistan, Roemenië, Moldavië en indien mogelijk ook
naar vluchtelingen in het Midden
Oosten.
Wij vragen aan gemeenteleden om
een of meerdere schoenendozen te
vullen voor kinderen van 2-14 jaar. De
inhoud van de schoenendozen kan
b.v. bestaan uit schoolspullen, speelgoed, toiletartikelen, kleding e.d. Per
schoenendoos wordt een bijdrage van
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JB&A grafische communicatie is een combinatie van drie bedrijven
die samen grafisch maatwerk leveren. Grafisch ontwerpbureau,
drukkerij en reproservice zorgen voor totaaloplossingen van concept
en ontwerp tot en met de verzending van communicatiemiddelen.
JB&A werkt voor (semi)overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven.
Gevestigd in Wateringen en Delft, is JB&A actief in de Benelux.

grafische communicatie
Postbus 50
2290 ab Wateringen
Dorpskade 28
Wateringen
t 0174 22 50 20
f 0174 29 60 01
info@jbena.nl
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Vier seizoenen
JB&A grafische communicatie
is een combinatie van drie bedrijven
lakken
die samen grafisch maatwerk leveren. Grafisch ontwerpbureau,

___ en reproservice zorgen voor totaaloplossingen van concept
drukkerij
enVoor
ontwerp
tot en metHoogglanslak
de verzending
van en
communicatiemiddelen.
hoogwaardige
lak, muurverf
en plamuur
JB&A werkt voor (semi)overheid,
zorginstellingen
en bedrijfsleven.
Grondlak
Gevestigd in Wateringen en Delft, is JB&A actief in de Benelux.
___
Voor professioneel advies

grafische communicatie
Postbus 50
2290 ab Wateringen
Dorpskade 28
Wateringen
t 0174 22 50 20
f 0174 29 60 01
www.damendrukkers.nl
info@jbena.nl

Gerard Smid, huisarts
Gezondheidscentrum Savalle
Savallelaan 2
2273 JX Voorburg
tel 070-3867103

spreekuur uitsluitend volgens afspraak
Kijk voor nadere informatie op:
www.huisartsenpraktijksmid.nl

€ 5,- gevraagd voor organisatie- en
transportkosten. Ieder jaar worden er
meer schoenendozen gemaakt voor
meisjes dan voor jongens. Daarom
een oproep hiermee dit jaar rekening
te houden.
Zondag 20 november is de laatste zondag dat u de dozen kunt inleveren.
Kijk voor meer info over het vullen van
de schoenendoos op www.actie4kids.
org. Of mail naar a.v.d.meide@ziggo.
nl (ook voor aanvraag lege schoenendozen), of bel tel. 0610829131.
Annemarie van der Meide

Wijkgemeente 

De Open Hof
Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg,
tel. 3866876. Pred.: ds. J. van der Wolf, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, tel. 2128279 e-mail: jtvan
derwolf@gmail.com en ds. E. van der Wolf-Kox, Laan
van Haagvliet 19, 2271 XL, Voorburg, tel. 2128279
e-mail: evanderwolfkox@gmail.com Scriba: mw. R.
Dröge-Bouwers, Einddorpstraat 25, 2271 VS Voorburg, tel. 3861611, e-mail: secretariaat@deopenhof
voorburg.nl Rek. Nr. Wijkkas NL30 INGB 0007235874.
Rek. Nr. Wijkdiaconie NL95 INGB 0008034372.
Website: www.deopenhofvoorburg.nl

Bij de kerkdiensten
Zondag 16 oktober

“Handen” is het thema van deze bijzondere dienst, die is voorbereid samen met mensen van het dovenpastoraat. Je kunt zoveel doen met je
handen! Ook spreken. En - dat is misschien wel het meest bijzondere - zegenen. We lezen Marcus 10: 13-16. En
we zullen op verschillende momenten
van de dienst iets beleven uit de leefwereld van dove mensen. Voorganger
is ds. Els van der Wolf.

Zondag 23 oktober

Deze dienst staat in het teken van
“de reis van je leven”. Het thema is
“Ik vertrek”. In de eerste bijeenkomst
van de (negen!) gemeentekringen
gaat het ook hierover. We lezen het
verhaal van Abram waarin God hem
roept om op weg te gaan en het vertrouwde achter zich laten (Genesis 12:
1-9). Hebben wij ook weleens het gevoel dat God zegt: trek weg? Ds. Jan
van der Wolf gaat voor in deze dienst.

Zondag 30 oktober

Op deze zondag is ds. Hans van Drongelen uit Amstelveen weer bij ons. Hij
is studentenpredikant in Delft en één
van onze vaste gastvoorgangers.

Zondag 6 november

Opnieuw een themadienst over de
reis van je leven. Vandaag gaat het
over ‘het onbekende tegemoet’. Dat

geldt ook voor de verspieders van het
Beloofde Land, uit Numeri 13 en 14.
Wat zagen zij in dat onbekende land?
Het gaat over angst en vertrouwen.
En hoe speelt je geloof daarin een
rol? Er zal inbreng zijn vanuit de kringen. En we hebben bijzondere gasten
in ons midden: de muzikanten van de
band uit Zeewolde. Zij zorgen voor de
muziek. U begrijpt, als predikanten
verheugen wij ons hierop. Maar voor
u is ook dit wellicht ‘het onbekende
tegemoet…’ We laten ons verrassen!

Zondag 13 november

Vandaag lezen we 2 Korintiërs 2: 14-3:
6. In dit gedeelte (3: 3) schrijft Paulus
dat de gemeente een leesbare brief
van Christus is. Vormen wij met elkaar
een leesbare brief? En wat is daarvoor nodig? Ds. Jan van der Wolf is de
voorganger.

In gesprek met de Bijbel

Op 24 oktober gaat In gesprek met
de Bijbel weer van start (Koningkerk,
20.00 uur). We lezen intensief een
Bijbelgedeelte. We proberen op het
spoor te komen wat er staat om vervolgens daarover in gesprek te gaan.
Aansluitend bij het jaarthema “De
reis van je leven” verdiepen we ons
in gedeelten uit het evangelie van Lucas. Vanaf hoofdstuk 9 zijn de verhalen rond Jezus onderweg gesitueerd.
Vanaf dat moment is hij onderweg
naar Jeruzalem. Welkom! Je hoeft
je niet op te geven en kunt per keer
aanschuiven. De andere data zijn 21
november, 23 januari, 20 februari en
20 maart. De leiding is in handen van
ds. Jan van der Wolf.

Ochtendbijbelkring

Op woensdag 19 oktober en woensdag 16 november komt de ochtendbijbelkring weer bij elkaar in de Koningkerk. Om 10.00 uur staat de koffie klaar. Van 10.15-11.30 uur buigen
we ons over het Bijbelgedeelte van
deze morgen. We volgen de Bijbelgedeeltes van de reis van je leven. Dat is
op 19 oktober Genesis 12: 1-9, met als
thema ‘ik vertrek.’ Op 16 november
lezen we uit Numeri 13 en 14 en gaat
het over ‘het onbekende tegemoet’.
Nieuwe deelnemers zijn van harte
welkom. Je kunt zo aanschuiven om
in een goede sfeer elkaar te ontmoeten en je te verdiepen in de Bijbel, onder leiding van ds. Els van der Wolf.

18plus groep

Op 13 november is er weer 18plus
groep. Het is in de Koningkerk en het
begint om 19.00 uur. Ds. Jan van der
Wolf heeft de leiding. Ben je 18-20
jaar oud, dan ben je van harte wel-

kom. In een openhartige sfeer praten
we over geloven en alle vragen die je
daarover kunt stellen.

Stilte en christelijke meditatie

De cursus ‘stilte kun je leren’ is bijna
afgelopen. Met meer dan tien deelnemers zijn we op zoek gegaan naar
stilte in je leven, stil worden voor Gods
aangezicht. Het was goed om dat met
elkaar te delen. Donderdagavond 3 november van 19.30-20.30 uur beginnen
de bijeenkomsten christelijke meditatie weer, onder leiding van ds. Els. Het
gaat iets anders dan de voorgaande serie. We beginnen een halfuurtje eerder
en er is minder uitleg. Het draait echt
om de meditatie zelf. Meer hierover
lees je elders in deze KerkWijzer.

Wij gedenken Rein Schaafsma

Op 27 september overleed, nadat hij
een goede week daarvoor was getroffen door een hersenbloeding,
Rein Schaafsma. Rein is 82 jaar oud
geworden en woonde samen met zijn
vrouw Truus Hortensius aan de Monseigneur van Steelaan 59M. Boven de
rouwkaart staat dat hij “na een mooi
leven met ook moeilijke gebeurtenissen” stierf. Een mooi leven. Maar met
moeilijke gebeurtenissen. Dat gaat
niet zozeer over de nare dingen waar
hij mee geconfronteerd werd in zijn
werk bij de politie. Het gaat over het
gemis van zijn eerste vrouw, Klaasje.
En over het verdriet omdat hij twee
kinderen, Elsje en Jelke, los heeft
moeten laten. Zulk verdriet is groter
dan woorden kunnen uitdrukken. En
als mensen Rein wel eens vroegen hoe
hij dat kon dragen, dan zei hij dat hij
dat kon door de kracht die God een
mens geeft. “De Heer is mijn kracht
en mijn schild. Op Hem vertrouwt
mijn hart.” (Psalm 28: 7a). Deze woorden op de rouwbrief passen daar helemaal bij. Na het overlijden van zijn
eerste vrouw kwamen er nog een
heel aantal goede jaren met Truus. De
laatste tijd was moeilijk. Hij leed aan
Alzheimer en was vaak onrustig. Op 3
oktober was er een uitvaartdienst in
de Koningkerk. Deze werd, vanwege
onze vakantie, geleid door onze oudpredikant ds. Carel van der Meij. Na
de kerkdienst is hij begraven op de
Oosterbegraafplaats. We gedenken
met dankbaarheid de inzet en betrokkenheid van Rein, ook voor de kerk.
We zullen zijn statige verschijning
missen. Maar bovenal leven we mee
met Truus en zijn dochter Ingrid.

Verantwoording giften

Via ds. Els ontvangen € 10,- voor diaconie. Ds. Jan ontving € 50,-. Dit bedrag is ook naar de diaconie gegaan.
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Ten slotte

Een gedachte uit het boek ‘Adem de
dag’ van Mirjam van der Vegt:
Goede dingen schreeuwen niet. Ze
liggen voor het oprapen voor degenen die ernaar willen luisteren. Een
paar woorden in de kerk. Een lied in
het hoofd van een kind. Een bloem
die open bloeit. Een glimlach. Een
spreeuwenzwerm. Het goede spreekt
soms met woorden, maar nog vaker zonder. Het is een spraak zonder
klank (Psalm 19: 4b).
Een hartelijke groet,
ds. Jan en Els van der Wolf

Vergaderingen

Het dagelijks bestuur van De Open
Hof vergadert op 1 november en de
kerkenraad op 15 november in een
van de zalen van de Koningkerk.

Vrijzinnig Centrum 

De Hoeksteen
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Vrijzinnig Centrum “De Hoeksteen”, Rozenboomlaan 119, 2274 HK Voorburg, tel. 3863413. Voorganger: mevr. ds. K. Bezemer, Adr. van Ostadelaan
9, 2343 EL Oegstgeest, tel. 071-5320438. Secretaris:
dhr. J. Jager, Rozenboomlaan 139, 2274 HK
Voorburg, tel. 0620617539.

Zondag 23 oktober

10.30 uur ds. K. Bezemer
Thema: Vreemde Bijbelverhalen
Organist: Albert van der Haven
M.m.v. het Hoeksteenkoor o.l.v. Frits
Muusse
Liederen die het koor zingt
Psalm 111
P. Hellendaal
Du Hirte Israëls
D. Bortniansky
Wachet auf, ruft uns die Stimme
J.S. Bach

Zondag 6 november

10.30 uur Hoeksteenlezing ‘Moet
kunnen’
Spreker: Herman Pleij
Entree: € 7,-. Voor leden van de bibliotheek online via ideal € 5,50. Aan de
zaal voor Hoeksteenleden en –vrienden € 5,-; incl. koffie/thee.

Moet kunnen

Jarenlang waren
vier Amsterdamse wereldmusea
wegens verbouwing gesloten.
Dat vond iedereen stom. Maar
niemand kon er
iets aan doen.
‘Daar ga ik niet

over’ is al eeuwenlang het motto van
BV Nederland. En ze zijn toch weer
open? Nou dan. Toch is Nederland
juist door gebrek aan leiderschap en
zwak centraal bestuur al meer dan vijf
eeuwen ongekend welvarend. De horizontale samenleving nodigt ieder
uit het zijne van alles te zeggen, wat
resulteert in een enorme ideeënrijkdom. We zijn ook uitermate bedreven
geraakt in het bereiken van compromissen en draagvlakken. Maar spruiten zulke gedragsvormen vanzelf
voort uit de nederzettingsgeschiedenis of zijn ze door ons gecreëerd?
Deze lezing wordt georganiseerd in
samenwerking met de Bibliotheek
aan de Vliet en vindt plaats in het Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg.

Kringen
Dinsdag 25 oktober

14.00 uur Latijnse leeskring

Dinsdag 8 november

14.00 uur Griekse leeskring
Inl.: T. Spruijt tel. 3472807

Dinsdag 8 november

Spiritualiteit van de ouderdom (tweede bijeenkomst)
15.00 tot 16.30 uur o.l.v. Katrijne Bezemer
Mensen worden in onze tijd ouder
dan vroeger. Vaak wordt gezegd dat
iedereen oud wil worden maar niemand het wil zijn. Er zijn vier bekende problemen bij het ouder worden.
Vraagstukken rond lichamelijke en
geestelijke achteruitgang, rond afhankelijkheid en vrijheid, rond eenzaamheid, en vraagstukken over de
betekenis van je leven.
We bekijken deze vraagstukken vanuit de gnostiek, een vroeg-christelijke
stroming die een alternatieve christelijke visie hierop geeft. De gnostiek
plaatst de wereld van de Geest nadrukkelijk tegenover die van de materie en benadrukt de individuele geest
of lichtvonk van God in ieder mens.
Deze gnostieke denkbeelden kunnen
specifiek voor oudere mensen en hun
vraagstukken van vandaag de dag
van betekenis zijn.
Inclusief koffie en thee.
Opgave: op de lijst in de kerk of via
Katrijne Bezemer tel. 071-5320438/
kbezemer@cistron.nl

OntMoeting
Donderdag 3 november

10.30 uur. Op elke eerste donderdag
van de maand is er gelegenheid om
bekenden en onbekenden in de kof-

fieruimte te ontmoeten. U hoeft zich
niet op te geven maar kunt zo binnenlopen.
Hartelijke groet,

Simon van Proosdij

Algemene 

Kerkenraad
Uit de vergadering van de
Algemene Kerkenraad (AK) van
29 september

In deze reguliere AK vergadering zou
het voorzitterschap officieel overgedragen worden door onze interim
voorzitter Ronald Schippers aan de
nieuwe voorzitter van de AK, Carel
de Villeneuve. Maar omdat er al extra AK vergaderingen in de tussentijd
zijn geweest vanwege de verkoop van
de Fonteinkerk en de voordracht van
de beroepingscommissie van de wijkgemeente Martini, is dit officiële moment niet meer van toepassing. Toch
willen we hierbij Ronald Schippers bedanken voor zijn rol als interim voorzitter in het eerste half jaar van 2016
en Carel de Villeneuve verwelkomen
als voorzitter van de AK.
In deze AK vergadering zijn de jaarrekeningen 2015 van de PGV en van
het CvD definitief vastgesteld. Na de
inzage zijn er vanuit de gemeente
geen reacties gekomen.
Het vergaderrooster voor 2017 werd
vastgesteld. In 2017 vergadert de AK
in De Voorhof van de Oude Kerk.
Verder is er gesproken over de vernieuwing van de dakbedekking van
de Koningkerk en over de stand van
zaken verkoop kerken. Van het vrijzinnig centrum De Hoeksteen ontving
de AK een brief betreffende beëindiging lidmaatschap AK van de Vereniging van Vrijzinnige Godsdiensten.
Hierbij willen wij ze van harte bedanken voor de goede samenwerking in
de afgelopen jaren.
De volgende vergadering van de AK is
24 november in de Wigbolduszaal van
de Koningkerk.
De agenda kunt u opvragen via secretaris@protestantsegemeentevoorburg.nl
Met vriendelijke groet,

Anneke Vader
secretaris Algemene Kerkenraad

Paulus schreef: In Christus is
de goddelijke volheid lichamelijk
aanwezig, en ook u bent van die
volheid vervuld. Kolossenzen 2: 10

Webmaster gezocht voor
website PGV
De werkgroep Communicatie PGV
zoekt een webmaster voor de website van de PGV www.protestantsegemeentevoorburg.nl. De huidige
webmaster stopt per 1 januari na
vele jaren trouwe dienst vanaf de
start van de website. De webmaster zorgt er voor dat de website
aantrekkelijk is en blijft voor de
doelgroep. Wij verwachten daarom dat de nieuwe webmaster zich
actief opstelt in het netwerk van
de kerk om zo de website te vullen
met interessant nieuws en dat vertaalt in voor een website passende
berichten. De website is vrij recent
volledig vernieuwd en maakt gebruik van het programma Joomla.
Beheersing van Joomla is een pré
maar de huidige webmaster is
graag bereid om u dat te leren.
Een andere taak van de webmaster is onderhoud en beheer van de
website maar deze taak kan ook
door iemand anders vervuld worden. De webmaster werkt samen
in een klein team met de andere
redacteuren. Als u (jong/oud/man/
vrouw) interesse heeft kunt u contact opnemen met Atte Roskam,
voorzitter van de Werkgroep Communicatie: 0611923478/
atteroskam@gmail.com.

Diaconie 
Interkerkelijke inzameling
Voedselbank – Help te delen

Elke eerste woensdag in november
vieren de Protestantse kerken in Nederland (PKN) dankdag voor Gewas
en Arbeid. Op 11 november viert men
in katholieke kring het feest van Sint
Maarten. De kerken van Leidschendam-Voorburg vragen tijdens deze
vieringen uw hulp en inzet. Het delen
met de medemens is fundamenteel
verbonden met het christelijke geloof
en handelen. Daarom willen wij als
gezamenlijke christelijke kerken de
beide feestdagen aangrijpen om dit
delen met elkaar inhoud en betekenis te geven. De stichting Buren deelt
al jaren voedselpakketten uit in Leidschendam-Voorburg aan mensen en
gezinnen die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Om deze
pakketten iets royaler en feestelijker
te maken dan gewoonlijk hebben zij
extra levensmiddelen nodig. Help te
delen! Doet u mee?

De Koningkerk en Oude Kerk houden
de inzameling op zondag 13 november rond de kerkdienst. Zie verder
de afzonderlijke aankondigingen en
de folder die binnenkort wordt verspreid.
Namens de Werkgroep,

Bert van Aller

Hart onder de riem en
dankjewel voor mantelzorger

10 november is de landelijke Dag van
de Mantelzorg. Deze dag wordt sinds
de jaren negentig georganiseerd en
heeft als doel mantelzorgers in het
zonnetje te zetten en bij te dragen
aan de her- en erkenning van mantelzorg. Anno 2016 zijn er veel mensen die mantelzorg geven aan familieleden, vrienden, kennissen, buren
e.a.
Het landelijke thema van de Week
van de Mantelzorg (7-18 november)
2016 is “Mantelzorg doe je samen!”
Op en rond 10 november wordt via
diverse activiteiten overal in Nederland waardering overgebracht voor
de inzet en het belang van mantelzorgers. Ook de wijkdiaconieën in
Voorburg willen gericht aandacht
geven aan de waardevolle en vaak
onmisbare rol van mantelzorgers.
We willen dat onderstrepen door
met en via u mantelzorgers met een
persoonlijk gebaar in het zonnetje te
zetten en hen een hart onder de riem
te steken. Een gebaar met veel betekenis; een gebaar dat mantelzorgers
doet voelen dat ze niet alleen staan
en hen weer energie kan geven voor
hun taak.

Pluim

Op landelijk niveau is er een mogelijkheid om waardering te uiten voor een
mantelzorger door hem of haar een
Pluim cadeau te geven. De wijkdiaconieën zorgen op zondag 6 november
voor een fleurige pluim. Op die zondag zorgen we voor mooie rozen en
nodigen we u van harte uit om als u
mensen kent die mantelzorger zijn
voor hem of haar een roos mee te nemen. Aan de roos hangt een kaartje
met een inspirerende tekst. Door
de roos persoonlijk aan de bewuste
mantelzorger(s) te geven geeft u erkenning en waardering voor alles wat
de mantelzorger doet.
Op zondag 6 november staan we met
elkaar als een mantel om de mantelzorgers onder ons heen en staan we
stil bij hun onmisbare inzet. U bent
van harte uitgenodigd om met onze
fleurige pluim en/of op uw eigen manier de mantelzorger(s) in uw omgeving de aandacht en waardering te

geven die hen toe komt. Want mantelzorg is niet alleen hun zorg: mantelzorg doe we samen!
Rita Bakker
diaconaal medewerker
Wijkdiaconie De Open Hof

Raad van Kerken 
Uitnodiging: Samen bidden
voor Leidschendam en
Voorburg

We nodigen u van harte uit voor een
nieuwe gezamenlijke gebedsbijeenkomst met christenen uit Leidschendam en Voorburg. De gebedsbijeenkomst wordt georganiseerd om
als christenen uit Leidschendam en
Voorburg te bidden voor verschillende onderwerpen. Zoals onze woonplaats, mensen in de knel dichtbij en
ver weg, voor de verschillende kerken
en activiteiten die worden georganiseerd en dat de liefde van God handen en voeten krijgt in Leidschendam
en Voorburg.
De gebedsbijeenkomst is een vervolg
op een aantal eerdere bijeenkomsten.
Daar waren toen uit veel verschillende
kerken en gemeentes christenen aanwezig. Ook voor deze bijeenkomst
hopen we dat er mensen uit veel verschillende kerken en gemeentes zijn.
Een ieder die wil meebidden is van
harte welkom!
De gebedsbijeenkomst is op donderdag 17 november, begint om 20.00
uur en duurt tot ca. 21.30 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw
van De Vergadering der Gelovigen,
Van Horvettestraat 1 in Voorburg (de
kerk waarop staat ‘Jezus geeft rust’).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tjeerd de Jong
(tddejong1979@gmail.com of tel.
0628551534).

Kerkelijke 

berichten
Christelijke meditatie

In alle drukte van het leven kun je
verlangen naar stilte. Stilte om op
adem te komen. Stilte om ruimte te
maken voor God. Dat valt in je eentje niet altijd mee. Er is zoveel drukte,
om je heen en ook in jezelf. Daarom
is er eens per maand een bijeenkomst
‘christelijke meditatie.’ Samen creëren we tijd voor stilte en gebed.
In de regel is christelijke meditatie
op de eerste donderdagavond van de
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maand, te beginnen op 3 november.
We komen bij elkaar van 19.30-20.30
uur in de Koningkerk. Na een kort
moment van ontmoeting, een praatje, zoeken we de stilteruimte op. De
stilte draait rond een Bijbeltekst, een
gebed, of wellicht een icoon. We eindigen met muziek of een lied. Daarna
gaat ieder zijns weegs. Voor wie dat
wil is er gelegenheid om nog even na
te praten of iets te vragen.
“Is dit iets voor mij?” denk je misschien. Er is maar één manier om daar
achter te komen en dat is gewoon
een keer meedoen. De avonden zijn
‘los’ bij te wonen. Je hoeft geen lid
te zijn van een kerk, je hoeft je niet
van tevoren aan te melden, je kunt zo
aanschuiven. De ervaring heeft wel
geleerd dat stil worden vraagt om discipline en trouw. Je kunt erin groeien
door oefening.
Data: 3 november, 1 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart, 6 april, 12
mei (!!), 1 juni
Leiding/informatie: ds. Els, evanderwolfkox@gmail.com, tel. 2128279.
ds. Els van der Wolf-Kox
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De terugkeer van de monniken
op Schiermonnikoog

Filmavond woensdag 26 oktober om
19.30 uur in de Koningkerk
De broeders van abdij Sion in Diepeveen staan op een cruciaal punt van
hun bestaan. Nog acht broeders zijn
er na 125 jaar overgebleven. Ze lijken
de strijd tegen de tijd te verliezen. De
abdij staat te koop. De jongere kern
van de broeders heeft besloten niet
zomaar het licht uit te doen. Ze trekken verder naar het noorden, terug
naar hun wortels, naar het eiland dat
haar naam aan hen te danken heeft:
Schiermonnikoog. Dat is de reis van
hun leven!

We nemen een uniek kijkje in de ziel
van mannen wiens leven meestal verborgen blijft.
Na afloop van de film is er een nabespreking.

High tea met dialezing door
Archeologische Werkgroep
Leidschendam-Voorburg

Op zondag 6 november organiseert
de Werkgroep Kerk en Buurt weer
een High Tea in de Koningkerk. De
deuren van de Koningszaal gaan open
om 14.00 uur en de dialezing begint
om 15.00 uur. De High Tea duurt tot
17.00 uur.
Wim van Horssen
van de Archeologische
Werkgroep Leidschend a m - Vo o r b u r g
komt vertellen
over
vondsten
die zijn werkgroep deed tijdens opgravingen in en
rond een boerderij aan de Noortheylaan in Leidschendam. Deze boerderij, even buiten de bebouwde kom
van de gemeente, werd in de jaren
2000 en 2001 grondig gerestaureerd.
De eigenaar gaf de Archeologische
Werkgroep toestemming om onderzoek te doen. Na afsluiting van het
veldonderzoek restten er twintig grote dozen met materiaal zoals aardewerk, metaal, glas, kleipijpen, leer en
botten, onaanzienlijke scherven van
bruine kookpoten, een groot stuk van
een fraai versierde majolica schaal,
roestige spijkers en een gouden gespje. Aan de hand van deze vondsten
kon de Archeologische werkgroep
het leven van de boer reconstrueren,
zijn werk op en rond de boerderij, de
activiteiten in de keuken, de besteding van de vrije tijd en kregen ze
zelfs inzicht in zijn moraal.
Voor info: Atte Roskam (tel. 3863109)
en Houw The (tel. 3861135).

Plaatselijke 

berichten

Tegen de achtergrond van dit ingrijpende proces van loslaten en voorzichtig nieuw leven laten ontkiemen,
gaat de film op zoek naar de diepere
motivatie van deze mannen. Wat
drijft hen vandaag de dag om monnik te zijn, tegen alle eisen van de moderne maatschappij in? Hoe komen ze
tot zo’n ingrijpend besluit? Welke rol
speelt hun geloof hierin?

Het Vrouwendagkoor is weer
gestart met de repetities

Het koor bestaat uit ongeveer 40
vrouwen, die wekelijks met veel plezier klassieke koorwerken oefenen
onder de deskundige en enthousiaste
leiding van Marijke van Klaveren. Behalve het oefenen van de koorstukken, besteedt zij ook goede aandacht
aan stemvorming, waardoor het zingen nóg beter gaat!
De repetities worden gehouden op

woensdagochtend van 10.00-11.30
uur in de Koningkerk, Br. Ingenhoeslaan 4 te Voorburg, makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer. Kom
vooral een keer kennismaken! Voor
meer informatie kunt u bellen met
Gerda Boudewijn, tel. 3873945.

Prot. Christelijke Ouderen Bond
(PCOB)

De afdeling Leidschendam-Voorburg
houdt de eerstvolgende contactbijeenkomst op dinsdag 18 oktober in de
Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6
te Leidschendam, aanvang 14.00 uur.
De heer K. Buitelaar geeft een diapresentatie over “Het leven in Noord-Korea”. U bent allen van harte welkom.
J. Carton

Oecumenisch Vrouwenwerk

De startochtend van het Oecumenisch
Vrouwenwerk
Leidschendam-Voorburg op 21 september was een succes. Joke van Maanen lichtte het onderwerp “verwondering” toe, waar
de Vrouw en Geloofgroep zich dit
seizoen mee bezig houdt. De dames
maakten voor elkaar korte gedichtjes,
die in prachtige kaarten werden geplakt, waarop een afbeelding van het
werk van Jan Kooistra.
Woensdag 19 oktober wordt de eerstvolgende vrouw en geloofochtend
gehouden van 10.00 tot 11.30 uur in
De Haard achter de Petrus en Pauluskerk. Inleidster die ochtend is Marianne Pompert. De daaropvolgende
bijeenkomst is gepland op woensdag
16 november ook van 10.00 tot 11.30
uur in De Leidraad, Hariët Freezerhof 20 in Leidschenveen. Inleidster is
die ochtend Maria van Zutphen. De
koffie staat beide ochtenden klaar
vanaf 9.45 uur en ieder is van harte
welkom. Informatie bij Plony KorvingHarteveld, tel. 3203172 of p.korving@
outlook.com

Aglow Voorburg

Maandagavond 14 november is er
weer een gezellige bijeenkomst in de
Groene Loper, van Royenstraat 2 te
Voorburg. Spreekster op deze avond
is Jeannette Rog. De avond begint
om 20.00 uur en eindigt rond 21.30
uur. Vanaf 19.45 uur staat de koffie/
thee voor u klaar. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: http://www.aglow.nl/activiteiten/
afdeling/voorburg

Wij vertrouwen op Gods belofte en
zien uit naar een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde, waar
gerechtigheid woont. 2 Petrus 3: 13

Muzikale 

berichten
Cello-lunchconcert zondag
30 oktober

In de week van 20-29 oktober vindt in
Amsterdam de Cello Biënnale plaats,
het grootste cellofestival ter wereld.
In relatie met de Biënnale wordt op
zaterdag 15 oktober o.a. in het Conservatorium in Den Haag een “Hello
Cello” dag georganiseerd. De werkgroep lunchconcerten zet met een
mooi afwisselend programma op 30
oktober ook de cello in de spotlights.
De beroemde cellist Francesco Mastromatteo laat u samen met Andrew
Wright kennismaken met de vele facetten van de cello. Samen spelen zij
werken van o.a. Strauss en Beethoven.
Wie nog niet eerder van Francesco
Mastromatteo gehoord heeft en op
internet gaat zoeken ontdekt dat er
meerdere musici met die achternaam
zijn met daaronder de cellist Francesco Mastromatteo. De gastmusicus
van het komende lunchconcert heeft
een grote staat van dienst en kan u
als geen ander – samen met Andrew
Wright – laten kennismaken en genieten van de cello als solo-instrument
en in samenklank met de piano.

Van harte welkom

U bent van harte welkom om op zondag 30 oktober in de Koningkerk te
komen luisteren naar de cellist Francesco Mastromatteo en pianist Andrew Wright. Het lunchconcert begint
om 12.00 uur en de toegang is gratis.
Als u iets eerder komt dan kunt u een
boterhammetje mee eten. Na het
concert is er een drankje en een versnapering en wordt ter dekking van
de onkosten een uitgangscollecte gehouden.
Het volgende lunchconcert vindt
plaats op zondag 27 november. Dan
kunt u luisteren naar een programma
met liederen uit de opera- en ope-

retteliteratuur. Op de
website van de wijkgemeente De Open Hof
vindt u de brochure met
het jaarprogramma van
de lunchconcerten 20162017. Tot ziens op zondag 30 oktober!
Rita Bakker
Werkgroep
lunchconcerten
Wijkgemeente
De Open Hof Voorburg

Collecten september
Plaatselijke Kerkelijke doeleinden 1.985,38
Diaconie
Missionair werk PKN
Diaconale werk Voorburg
Vredeswerk PAX en KiA
Wijkdiaconieën
Zendingsbussen
Avondmaalscollecte Oude Kerk

Sander van Marion - 60 jaar
Muziek

Op zaterdag 12 november om 16.00
uur is er in de Oude Kerk weer een
prachtig concert te beluisteren van de
bekende organist Sander van Marion
met medewerking van Pascal van de
Velde, trompet en op de flugelhoorn
Veronique Voorn. Dit is het jubileumconcert van Sander van Marion. Hij en
Pascal van de Velde zijn een prachtig
muzikaal duo en misschien kunt u
zich het afgelopen kerstconcert nog
herinneren hoe fantastisch deze twee
mensen samen en apart musiceren!
U zult niet teleurgesteld worden.
Tijdens dit concert worden er werken gespeeld van o.a.: Henry Purcel,
Alexandre Guilmant, Georg Friedrich
Händel, Prinses Marianne, Sander van
Marion ….

De toegang is € 7,- en na het concert
bent u uitgenodigd om in de kerk een
glaasje met ons te drinken en na te
praten met de organist en trompettist.
Daarmee sluiten we onze concertserie
van dit jaar af.

564,36
753,39
724,86
695,86
86,03
257,00

Laat u tijdens dit concert verrassen,
zoals jubilaris Sander van Marion in
de afgelopen zestig jaar vaak zelf verrast werd en dit in zijn muzikale spel
en improvisaties verrassend kon ‘vertalen’.
Verdere informatie:
www.sandervanmarion.nl.

Overige 

berichten
Zendingserfgoedkalender 2017

Voor de derde keer wordt de Zendingserfgoedkalender uitgebracht. In de
goede traditie van de vroegere MissieZendingskalenders worden verbeeldingen van kunstenaars uit Afrika,
Azië of Latijns-Amerika van Bijbelverhalen en het christelijk geloof uit hun
eigen cultuur gepresenteerd. Voor de
kalender 2017 zijn dat afbeeldingen
uit Papoea, het vroegere Nederlands
Nieuw-Guinea, nu een provincie van
Indonesië. Bijbelverhalen zijn in allerlei kunstvormen aan en in kerkgebouwen te vinden. Houtsnijwerk van
de Asmat, schilderingen op geklopte
en gedroogde boombast uit Sentani,
muurschilderingen en wandreliëfs. De
kalender geeft daarnaast informatie
over het gebied, haar geschiedenis en
de kerken die er present zijn. De kalender kost € 9,- en is te bestellen via
de website www.zendingserfgoed.nl

KerkWebRadio 
Bent u tijdelijk of geheel niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen, maak dan gebruik van de
KerkWebRadio zodat u op de hoogte blijft van het gemeentegebeuren.
Met de KerkWebRadio-ontvanger (via de telefoonlijn of ethernet) of op de computer via www.kerkomroep.nl zijn
de protestantse kerken van Voorburg te beluisteren. Let er op dat u bij rechtstreekse uitzending op de play-knop
bovenaan klikt. Op de website deopenhofvoorburg.nl staat onderin de rechter kolom een widget waarmee u direct
een kerkdienst van De Open Hof kunt beluisteren.
Ook via uw smartphone of tablet kunt u een kerkdienst volgen, waar u ook bent. De app voor Iphone en Ipad is
gratis beschikbaar in de Apple Appstore onder de categorie Lifestyle. De app voor Android-apparatuur via Google
Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. Bijzonder in de app is een button “Mijn kerken”, waaronder u uw voorkeur kunt opslaan en op deze manier snel bij de kerk kunt uitkomen waar u graag naar luistert.
Bel voor inlichtingen het Kerkelijk Bureau: 3863502.
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NA
schrift
Werk en welvaart van morgen: kerkelijke vragen
bij het BBP als heersend welvaartsbegrip
Er lijkt geen dag voorbij te kunnen gaan zonder dat het BBP ter sprake komt: het Bruto
Binnenlands Product. Je zou soms vergeten dat dit begrip een relatief korte geschiedenis
heeft. Het BBP heeft zijn herkomst in de jaren ’30 van de 20e eeuw. Het begrip Bruto Nationaal
Product (BNP) werd toen in de Verenigde Staten geïntroduceerd om de vorderingen van het
herstel van de economie na de Grote Depressie beter te kunnen volgen. Twintig jaar later, na
de Tweede Wereldoorlog, stonden tal van landen voor de taak om hun economieën weer op te
bouwen. De index waartoe toen werd besloten was het BNP, gedefinieerd als de marktwaarde
van alle goederen en diensten die in een jaar geproduceerd werden door de arbeid en de
productiefactoren die eigendom zijn van de burgers en de overheid van een land. Het leidde
tot een internationaal systeem van nationale rekeningen. In het BBP, dat van het BNP is
afgeleid en in de loop van de jaren zeventig van de vorige eeuw de standaardmaatstaf werd,
wordt de productie gedefinieerd op basis van geografische locatie in plaats van eigendom.

12

Aanvankelijk komt het BBP dus voort uit het zoeken
van een oplossing met het oog op het opstellen van
transparante financieel-economische rekeningen.
Maar van een oplossing lijkt het zich tot probleem te
hebben ontwikkeld, nu het ons denken over welvaart
beheerst en beperkt. Want volgens het BBP als welvaartsmeter gaat het ons ‘goed’ wanneer er sprake is
van economische groei in de zin van de toename van
de totale financieel-economische waarde van via de
markt verhandelde goederen en diensten. De aanname daarbij is dat al die geldwaarden gelijkwaardig
zijn. Daarnaast registreert het niet de verdeling van
die goederen en diensten over een bevolking. Sociale
en ecologische schade van productie en consumptie
blijven ook buiten beeld. Diensten die buiten de markt
om gaan, als bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg of activiteiten in het kader van vrije tijd als huishoudelijk werk en zorg en aandacht voor kinderen,
worden door het BBP ook genegeerd. Vanuit het BBP
is werk alleen in beeld als betaald werk!
Tijdens een consultatie van de Conferentie van Europese Kerken (in het Engels afgekort CEC) begin juli
in Arnoldshain (Dl) hebben de kerken fundamentele
vragen gesteld bij het BBP dat een fundamentele rol
speelt in het economisch bestuur van de Europese
Unie. In de verklaring ‘Seeking peace and prosperity
in the European Union’ bepleiten de kerken om economische groei en materiële welvaart niet als doelen
in zichzelf te zien. Het zijn volgens de kerken slechts
beperkte middelen met het oog op het opbloeien van
menselijke mogelijkheden binnen sociale en ecologische grenzen. Het ideaal van de Europese Unie ‘Vrede
en welvaart’ is volgens de kerken gediend met een
breed welvaartsbegrip.

Ook in eigen land geven de kerken een soortgelijk
signaal af in de richting van de Nederlandse samenleving en politiek. Op woensdagmiddag 14 september organiseerde de Raad van Kerken in de Bergkerk
te Amersfoort de publieksmiddag ‘Werk en welvaart
van morgen’. Tijdens de middag werd een gelijknamige publicatie gepresenteerd. De problematiek van
de werkloosheid die de komende jaren relatief hoog
blijft, vormt er de achtergrond van. Daarnaast is er
de vraag naar de betekenis van werk in de participatiesamenleving. In het kader van dat laatste zien we
een toenemend appèl op burgers in termen van onbetaalde inzet in zorg en vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd
wordt werkloosheid vooral gezien als iets negatiefs,
ook al zijn mensen betrokken in allerlei maatschappelijk waardevolle vormen van onbetaalde inzet.
Vanuit de christelijke traditie is er reden om te spreken
van een brede betekenis van werk (betaald én onbetaald), dat zijn inhoud ontleent aan een gerichtheid
op ‘het goede leven’. Tijdens de publieksmiddag en in
de publicatie worden fundamentele vragen gesteld.
Vanuit de Raad wordt dit ook gezien als de betekenis
die kerken kunnen hebben voor het maatschappelijk
debat. Want wat verstaan we vandaag de dag eigenlijk onder dat ‘goede leven’? Wat voor welvaartsbegrip
past daarbij en wat betekent dat voor hoe we werk
(betaald én onbetaald) waarderen?
Trinus Hoekstra, werkzaam bij Kerk in Actie
in Centraal Weekblad, juli 2016
De brochure ‘Werk en welvaart van morgen’ is te bestellen voor € 4,50 (incl. portokosten) bij het Bureau
van de Raad van Kerken.

